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Nový - olů ealní 

Ha jeho 32 stranách si můžete přečíst kolem pěti milionů 
informací, | 

-© Mimo jiné zde bude : 

- vaše oblíbená Progbáze v.novém !! 
= nová rubrika Finy Ho : 

- Akce myš aneb Don't. buy a Mouse 

= Iso Rom 

= článek o Spectrum +2 A. o P 9? 
= článek o 8o-t1 kilóvém Spektru 
= Jak šlapou čs, Šabertndny aE < 19 
- Hardwarový doplněk REO xy a m 1 e» : -= opět INFO o ac© 
- Manuály k-GAD BASICU | P 9 Sv 
- k WIRE STUDIU © sc VÝŠ 
= (k VU-BILE | P? 
-= Návod. k Kempston Centronic [P VA 
— GAME aneb o hrách | 

= © novém programu Image Art í 

= programy a ozn d ve stroj. kódu 

- Inzerce 

- spousta reklam „např. na nový DTP 

a mnoho a mnoho dalších informací 

Časopis bude též v nové úpravě av novém provedení. 
z o Máte ho již objednaný ?? 
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(Opět je ds ZX magazín, tentokrát v dvojčísle na březen a“du““ 
ben 1990, Doufáme, že Vás i tentokrát zaujme a že v něx naleznete) i 
to, co zde obvykle hledátes“"“"/* Ba pz vvn 

Rád bych jménem redakce“ vyřešil něSTÍE věcí: 
1/ w den, kdy byl psán tento úvodník, dostával jsem postupně peníze 
od čtenářů ZXM za roji 1989. Složenka. byla umístěna v čísle 11-12/89 
a to mělo být vytištěno a Yxezpedovéno do vánoc. Nepovedlo se, a 
tak i věta z úvodníku /ve které jsem doufal, že; nám do:konce roku 
1989 zaplatíte svůj dluh/ ztratila svůj konkrétní „význam. Význam 
skutečný a faktický ale neztratila. Na to ale zapomnělo několik 
našich čtenářů. Dnes už je to takřka měsíc, co jsem ZIM 11-12/89 
rozeslal, ale peníze se nám vrátili poste od 31X čtenářů. Za těchto 
okolností stále přemýšlím, jak to udělám se lednovým ZIV, až jej 
dostanu k expedicí. Je mí totiž velice trapně, mám-211 neustále- 
opakovat, jak solídně přístupujene k naší prácí = peníze žádáme 
zásadně za vykonané služby, nikoliv předem, Pokud někdo není scho- 
pen zaslat max. 30 Kčs za rok /nejvyšší účtovaná částka/, promin- 
te, ale co sí o něr máme myslet? 
2/ od 14. února probíhá větší čí menší běh náhod, trapností a roz- 
hovorů, jejichž cílem je legalizace našeho ZIM. Pokud, by všechno: 
vyšlo: alespoň ne ak si představujeme; "vycházelí „bychom „zpočátku 

Krt“ » SNY 
ráno SČ iba 

K ez LZ ARK on ra on neo | 
u ad 

328 obý £ „saa . ot s Susrzo: Zisk Piko zájem, protože, mají tenů ě 

Po je, „od nás všechno,, přejeme, pří jemné“ počtení 

ve Pe 7“ i : 

Náš sesterský magazín už vyšel. dx mšiní Dom x WM TOT e 

Všíchní v, redakci jsme na první FIPO byli velice zvědaví, 5% 

výsledek předčil. očekávání. Se. závistí prohlížíme- jednotlivé“ 

(stránky a ...8 nadáváno, Na sobe, že: jeme zase tak pozadu... ' 
-A teď. naše. hodnocení /pokud možno objektivní/ 777 
(Časopis je výborný Krásný papír 1 tisk,Obálka dokonce: "patiž“ 
i barevná /1/.Veškerý text a "většína titulků jsou z počíta- "M 

 čové tiskárny /k čemuž so asi tské uchýlíme/, obrázky jeou "* 
» kombinací tisků Hardcopy z her a volných kreseb rukou, : . 

- Tady možná trochu vadí,že výtvarník,upravující FIPO občas“ 

“ své obrázky natlačíl až do textu,či ven se hadapěě to" 
je drobnost,kterou může snadno zlepšit. * v 
Obsah je zaměřen především na hodnocení her O.Loptáka,pak“ 

© jsou zde dva Basícové programy; článek od'J.Drexlera,který * 

daroval i nám /?!/,nějeké články o hardware,pouky,..aj.“":"“ 
„Oslkově působí časopis velice dobře,snad“ nám K onořebo slí 

u Ke- sennk tedy doporučujeme, 157/5 "12,3. 90:50 © 

„ha al: ikcádoá p R36 V DR C 09V Jm ry o ÁVH 
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[een [anon [E nadace] zeslenan< NES PN JO E E P 
Poměrně známou firmou u nás je firma T.R,C, SOFTWARE /tvoří jí Tomáš Rylek /,která tvoří programy od her až po různě specializo- vané programy /např, loadery-STARPOX/, Chceme vám představit dru- hou verzi programu D.P.D,č114 Double point designer.Je to program umožnující kreslící obrázky v ůsporné formě - např.do textových her.Pokud chcete vytvořit nový soubor,msíte nejprve nadefinovat 
"okno“,které může mít velikost více než dvě třetiny obrazovky. Pak jíž můžete tvořit obrázky dle své fantazie.Program nabízí kreslení bodů, čar,trojůhelníků,kružnic,elips,fillování a mnoho dalších funkcí.Pro ušavření souboru musíte vše nakonec zkompilos : vat.Program vám plně poskytne informace O program. Bohužel je v angličtině / así měl jít na export do Amglie,USA a Kanady /. © VER Ne K En ÉRU E POTRAT DA C 1 vě ae 

Red.: S programem se moc dobře nepracuje,prý byl dělán jen tak, 
c% za odpoledne. Lopší je Art studio a Screen oompresor. ČJ" 

Ů 

Opět máme čest vám představit jeden z nejnovějších programů : firmy MS-CID.Je to program GRAMON,neboli GRAfioký MONitor.Je 
především zaměřený pro vyhledávání grafiky „spritů,znakových 
souborů,skříní apod, vw. pamětí počítače. Toto je výhodné při 
vykrádání programů za účelem získání potřebného obrázku nebo 
písma.Aby mohla být plně využita paměť, je program uložen ve- | 
Video RAM a Je nezávislý na hodnotách systémových proměných 
a ROM využívá minimálně,Program má možnost zobrazení grafiky: 
v 10 typsch uložení,umožnuje listování v paměti celkem ve 4 
formách,způsob zobrazení paměti na obrazovku celkem v 6 for= 
mách,dále nastavení velikostí okna zobrazení „funkce s maf, 
práce s bufrem a další zvláštní funkce,- 
šv Úpa- 



mitanic 1 = 54641,0; 59189,0; 59043,0 

Titanic 2 - 54693,0; 59350,0; 59389,0; kod do druhé části: SUSIE 

Trantor - 56711,0 
Tubaruba -= 27933,0 /u verze "M1LOADING"/ 
Tundra - 41431,182 sna 1 : i 

fornado Low level - GE"%“ nahrát předkrm a změnit: DATA /řádek 
20/ 55, 62, 255, 221, 33, O, 64, 17, 156, 
191,.205, 86, 5, 62, O, „:190,313609..54, 
15,'132, 201; dále řádek 50 FCR n=65423 TO 

(65444 a řádek 3000 RANDCKIZE USR 65423; 
35006,0 - životy; 35807,0 - čas; 33807,0 

frans Am > 25446,0; 25445,0 - čas 
Trashman - 52037,0 - denár; 42457,0; 42458,0; 42459,0 

Travel w. Prashman - 38656,183 - "denár" 

Tunnel — 29711,0 s , » 

Tutankhamun -= 27783,0 h 
fribble Prubble - čtyřikrát za sebou NOP od adres 32110, 32849, 

| 34214, 35026; 31981,0: 31084,24 - čas 
U Under Wurlde - jste uprostřed zárku s velmí rozsáhlým podzemím. 

: Přestože má tři výchódy, není vůbec jednoduché 
dostat se ve zdraví ven. Pro vaší představu - hrací 

-. plocha má 50 pater. Na každého z démonů, hlídajících 
pod velkým krápníkem, platí jiná zbran, na obyčej- 
nou havět platí cokoliv. Přes démona se dá dostat 1 
bez jeho odstranění, budete-li se mu neustále vnu- 
covat, "propasíruje" vás nakonec některá z příše- 
rek na druhou stranu. Chce to jen trpělivost a 

trochu štěstí; 59376,0 - nekonečný počet životů; 
38043,0 - nesmrtelnost po nalezení diamantu; 
45019,201 - zmizí dotěrné příšerky; 59591,0 - zbra- 

ně na stejném místě; 38041,0 - diamanty; 59375,0; 

59376,0: 59380,0 
Unitrax - 29264,185 

V Vindicator - 35055,0; 34364,0; 33448,0; 34064,0 - nesmrtelnost; 

34139,0; 34203,(.; 38631,0 - bomby; nebo nový loader: 

10 CLEAR 24575: IOAD""SCREEN$: IOAD""CCDE: FOR a= 

22528 PO 22540: READ s: POKE a,s: NEXT a: PCKE 

32466,88: RANDOKIZE USR 32457 | 
20 DATA 245, 62, O, 50, 168, 130, 50, 16, 133, 241, 

195, O, 201 y 

Virus - 44912,0 /přes MP 1/ 

Xarax - 41352,0 nebo 41325,0 
Z Zar Jas - 30230,183 nebo 30256,183 

Solyx - 50476,0: 50800,0 

19-shoting range - 33949,0 /čas/; 33539,0: 33539,0 /munice/ 
TL ——————u=======—— 

Uveřejhování první série pouků nesmrtelnosti dnes končí. V příš- 
tím čísle /doufejme již legálním/ budeme znovu začínat od A s no- 

vými pouky. Pokud 1 vy samí nějaké máte - nabídněte. 



+ „ SÁM JR 0% rý ZČE z E zly A ELLA CY-be PK GAT PL OR TÁ bo 
T h © o r 1 é s P S 4 še, OR v Wisk jr 

o O 

neviditelná řádka - Na /většínou prvním/ řádku lze za příkaz REM uložit program ve strojovém kodu. Pokud takovou řádku napíšeme najprve samotnou a pak zavelíme POKE 23755,255, řádka zcela zmi- zí. Přidělilí jeme ji totiž číslo 255x256, které je vyšší než max. přípustné 9999. Rutina v ROMce takovou řádku pak nevypíše, avšak strojový kod zustane na svém místě. To znamená od adresy 
23718. Pokud by na takové řádce byl BASIC, nemohlu bytse jej spustit. Po této operaci můžeme normálně pokračovat v zápisu 
BASICového programu, který bude spustitelný. Cdhalit tuto fintu 
lze poukováním na 1 adregu BASICu /změna čísla první řáďky/. S čí- slo m řádek je možno si všelijak hrát a některé efekty jsou velet zajímavé. -sie Oe P aka u áRak s 
ERR 7Ě - řato proměnná na adresách 23613 a 23614 obsahuje vyšší a n bajt vektorové adresy v zásobníku pro skok do rutiny chybo- 
vých hlášení. Pokud ji vynulujeme, progtam skočí na adreau 0 /to je totéž co RANDCMIZE USR.D/ a obsa „pamětí navždy zmízí. Protože adresa ERR SP je stále kontrolována, musíme její obsah často mě- nit - po všech příkazech GOT., GOSUB,;w každé smyčce. a ve všech dloáhých PRINTech. íta este přece jen moc práce, je táto va- 
rianta uvedena spíš pro Apsí SadiRavoBY- Óvšem změnou tohoto vek- 
toru můžete převést řízenÉ programu 1 někam jinam /např. v ROMce/ 
a dosáhnout nečekaných obratů, které nemusí nutně vést ke kolapsu 
programu. č 3.8 

-r a s V 

Pro ty, kteří mají HiSoft Basic Complier toto upozornění: w manuá- 
lu k tomuto compileru je špatně vysvětleno hlášení DO NOP FEST. Je zde uvedeno, a to varování - není na správném místě. řím vzni- 
ká dojem, že ne možno změnit počáteční adresu kompilovaného BA- sIcu psa 30000. foto hlášení ve skutečnosti znamená: program je 
kompilován, neprovádějte start tohoto code na hisoftu, protože je umístěn v paměti na jiném místě, než jste požadovali. Zkompilova- ný program nahrajte na kazetu podle údajů po kompilací. Provedte load do počítače na-vámi požadovanou USR adresu. Program půjde po 
nahrání spustit. - * a 
Uloží-lí se na adresy 23635 a 23636 nuly, nejde program ani vylis- 
tovat, aní spustit, p 2 

Odtajení programu Gangster 2.3: 
a/ rr do programu Copier IR jako printový obrázek /poslední 

blok M S 
b/ nahrát jako normální obrázek na kazetu 
c/ nahrát jako LOAD""CODE 16384 do počítače : 
d/ na obrazovce odmazat z obrázku atributy /viz ZXM 8-9/89, str.4/ 
e/ program saujímá 16 řádků obrazovky, t.j. 32x8x16 = 4096 byte 
f/ provedeme SAVE "název“ CODE 16384,4096 - ZOO ton ds 
8/ upravíme basic zavaděč Gangstera tak, aby obsahoval tisk hláše- 

| n volby ovládání * "=-eu psa úd ' 
h/ na kopíráku připojíme k uprav. zavaděči blok code 4096 



Seven super fonts for use míth 

PCG“2 OTP systee. PICA and ELITE 

are mono-spaced fonts, ideal for 
producing tabular work. CAALTON, 

FAT FACE and SCRIPT are well 
suiteď to producing display type 

and headlines. 

PICA: ABCDEF GHIJKLMNOP TUVWHXYZ 

abcdefgohi A Taránar isl lě Fat Face: An extra-bold 

67891eEsxa“(J <>[]>":*P/e, .ABCOE | Gaprjffed font for the 
PICA BOLD: ABCDEFGHIJKLMNOPOARSTU 
VHXYZabodefohijklmnoparstuvexuzo || JIRAXÍMmtum impact. 
12345670918£0X8“() <>(1;":*?/e,. : | 
ELITE: ABCOEFGHIIKLHNOPORSTUWXYZabede Carlton: A classic roman font 

kl xuzil2345 „ ; A > 

P E ne Port axutoeonstuu. 2: that will bring guality and 
ELITE BOLD; ABCDEFGHIAKLHNOPORSTUWNYZ | Cistinction to Your documents. 
abcdefghijklanopgrstuvunyz1234567809! E£ ň 
6x8“ (3.©C; ":*?/0, . ABCDEFGHIJKLMNOPOA Script: | Large, abyliah 

A4ABRCCDAZEIFGIIMU Ideal Far. nuwtatliory 10 
AaBbCcDdFeFfGgHhiiJJK | <ytural enenta and 
 AaBbCCDdEeFfGgHhI DOoozZe-UpPA. 

Seven more fontes for DTD witb 

Xypeiiner. fraftur anb ODlčbe Engiieb 

„are In a mebiaeval style. fiee Blacf, 
-7 Dutline anb Imorece for beabitned 

ané SGcribble: for a bané written 
žá effect. Xbe Dinobats font containe 
MENI | ueefut oymsole anb logo type. 

Seribble: IneJegant, crode and clomsy - — Alde dřnolísh: Straight from 
this is jost the Čhing Lo mimic your the jBark Ages! Jdeal for 

hand-writina/ Perfect for doing Jines at © $Menus and Gertificates. 

school or anonymoos ransom noČes. Z IBAJBCE ff BIB BIAM DD 
šv 1234567 £%? 

Black: A large, heavy porot ry 0 
font ideal for headlines. | DIUCBA7 9: let 

IMPAZ33 ABoAk7I23<5, | KDOAWPO*= m k 

ABCEIEI2345, PX++?7ÁROGG -| 99 
: | ná 

me 5 Outline ara E 48 oedbee o 
fe: pour bocumentet Don't mice ití 

capita ji onlu - AaBBEcDBE:f00b3t3) KT LIMmtníDoppROlaftr 

Font Dacko are £6.95 each or £11.95 for both. For Plus D0 or Disciple 3.5" 

disk please add £1.50. For 3“ dísk for the Spectrue +3 please add £2.50. 



EARLY IN 1988, PCG (formerly Cardex 
Sottware) announced the release of a 
DIP software | package for 
rána Throughout 1988 we updated 

improved the software, producing 
anlané for the Spectrum +3 and for 
OPUS Discovery, Microdrives, Disciple, 
Plus D, Swift and other popular disk 
interfaces. 

-WordMaster 
The: 'čnáral component of the DTP 
system, | WordMaster js a word 
procesem, with many: ungue (eatures 
© Multiple File Handling 
© Text 8 Graphics Printing 
e Fast Text Editing 
© 64 Column Display 
© 29 Text Capacity: = 

Multiple file -handling -means -thét 
several files can be stored in memory. 
Switching between files in mernory is 
much faster than using tape or disk 
for storage. 
A saved screen can be londed into 

WaordMaster and a section 'grabbed" for 
use in a WordMaster or Typeliner 
document. Screens produced by video 
digitisera nr art software can be rrsed. 
WordMaster also has ali the featurgs. 

you would expect of a Word processor, 
including block move, copy, delete 8 
save; search A replace text; keyboard 
buffering and word count Printing 
facilities include  henders A footers, 
page numbers, variable line spacing 
and full support for printer styles like 

condensed, sehen and italice. 

including the 128/+2 RS232 interface. 

the 

rnajinet 
Typeliner -allowe  you-'to (create a 
complex page layout on the computer 
screen before printing. The layout can 

in pobáneticial spacing, - and 
can also be printed in. double height, 

Typeliner has draft and NLO print 
modes. The NLO mode uses thres 

the print head to produce 
uitra-high. guality printing - better 
guality than programs costing four 
times the price! Compare the guality 
of this sheet with your | usual 
printouts. You must have a copy of 
Poe srvazing, progresní 

(Printers 
Typeliner | reguires "a; 9-pin Epson 
compatible dot matrix printer with 
these print functionw 

© ESC U" graphics mode (120dpi) 
© ESC "K" graphics rnode (60dpi) 
© ESC "J" line feed n/Zlétha" 

Suitable printers include the Citizen 
120-D, Star LC-W,, Brother MI009 8 
M1109, Amstrad DMP, Epson LX A: FX, 
Panasonic KXP and te k oné 
printers., 

Special | versions of Fpelinor are 
| available | for | MT-80- and | CP-80 
printers. There's also a vermon for the 
Brother HR-5, thought the -print 
guality from this is poorer than from ' 
MLO printers. 

THS LEAFLET was produced with the 
DTP pack on a 48k Spectrum+ and an 
Epson LX-86 printer. 

Jhe DTP Pack | comprises three 
programs. WordMaster can be used on 
its own for normal word processing. 
Headliner and Typeliner are extension 
programs and cannot be used without 
WordMaster. 

“ 

graphics shown 
designed with Headliner, 

« The enlarge function allows the fine 
-| detail of © screen to be viewed and 

, modified at four tímes normal size. Fill 
patterns can be designed with a 

4 | separate editor. 
+ Headliner cornes with: six giant font 
for creating display screens and titles 

Ordering 
The DTP Pack te supplied in a 
luxury executive package svaileble 

PCG 
61 School Street 
Barrow-in-Furness 

- Cumbria . 
LA14 JEW 

The individual programas are also 
available separately, When you 
order please give full "details ní 
your | Spectrum system (diska, 
printer interfaces etc.) If you 
have any gueries contact POG on 
(229 B5957 or 0229 88957. 



strana 1 

Editační funkce klávesnice u 128/+2/+2A/+3 

A C S E O E 

"Keypad" byl přídavná numerická a editační klávesnice u typů 

128 a +2 (zřejmě se nikdy. nedostal do běžného prodeje; Amstrad po 

převzetí firmy Sinclair jeho používání nepodporoval a počínaje 

typem +2A/+3 už operační systém v ROM keypad nezná). 

Hardwarově byl připojen přes dva datové vodiče I/O portu 

zvukového čipu AY-3-8912 (sériová komunikace) s využitím kódů z 

oblasti 165-180. | | 

Obslužné komunikační rutiny byly časem z ROM vyřazeny, jeho 

editační funkce však zůstaly. Jsou přístupné i z normální kláves- 

nice: vzhledem k jejich rozmístění je však nelze efektivně 

používat, pokud nepoužijeme jiný program čtení klávesnice, který 

je vhodnějií rozmístí (jeden takový program mezi uživateli 

ZX Spectrum koluje; pracuje v IM2 a jmenuje se - Keypad). Kromě 

kódů 165, 166 a 169 pracují tyto funkce i v kalkulátoru. 

skok na konec programu EXT+T || RND (165) 

skok na začátek programu EXT+N INKEYS (166) 

skok na konec BASIC řádku EXT+M PI (167) 

skok na začátek BASIC řádku EXT+SYM+2 FN (168) 

skok o 10 řádků dopředu SYM+I AT (172) 

skok o 10 řádků zpět EXT+P TAB (173) 

kurzor po slovech vpřed „%  EXT+SYM+J | VALS (174) 

kurzor po slovech vzad 73 SOM CODE (175) 

vymaže BASIC řádek od kur. do konce EXT+J VAL (176) 

vymaže BASIC řádek od zač. ke kurzorů | EXT+K LEN (177) 

vymaže slovo napravo od kurzoru BE bolu ONA cos (179) 

vymaže slovo nalevo od kurzoru EXT+E. TAN (180) 

vymaže znak, na němž je kurzor EXT+SYM+K SCREEN$ (170) 

vymaže znak nalevo od kurzoru DELETE (DELETE) (12) 

přepne na dvouřádkový editor (SCREEN) | EXT+SYM+8 POINT | '(169) 

Vysvětlivky: EXT = EXTENDED MODE 
SYM = SYMBOL SHIFT 

Pozor na D-WRITER CS 9 
(Oe SICH ZA PK E NOU Z T CK Z C K 

Při předělávání originálního programu WRITER na českou verzi 

(distribuovanou 666. ZO Svazarmu) byl z programu odstraněn první 

REM-řádek. Tím při použití magnetofonu vznikne u všech upravených 

verzi (i těch diskových pro +3,“i těch označených "128"“) chyba 

projevující se zničením prvního řádku programu. Původní 

REM-řádek ve tvaru 
1 REM 123456789012345 

slouží k uložení informací. 

Na adresy 23770-23773 se ukládají dvě dvoubajtová čísla; 

první udává, kolik znaků má název | souboru ukládaného na 

magnetofon (nebo nahrávaného, příp. verifikovaného) a druhé udává 

adresu prvního znaku názvu souboru. Je nutné tento řádek do 

programu doplnit ve výše uvedeném tvaru, aby bylo zajištěno místo 

pro ukládání zmíněných informací. 

— 
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Tisk obrázku z programu ARTIST II 128 u 128/+2/+2A/+3 

i Nejprve je potřeba před zavedením programu nastavit tiskový 
kanál tak, aby prošly všechny kódy (0 + 255, jinak se bude tisk 
zastavovat s chybovým hlášením. Je vhodné zařadit tento příkaz do 
zaváděcího Basicu (pokud tam už není). Tvar konfiguračního 
příkazu závisí na typu počítače: 

verze 128 : POKE 23349,163: POKEÉ 23350,8 
verze +2 : POKE 23349,194: POKE 23350,8 
Interface I: OPEN$ 3;"b“ 
+2A/+3 : FORMAT LPRINT *C“;"U* při tisku přes port CENTRONICS 

FORMAT LPRINT "R"“;"U“ při tisku přes port RS232 

Obrázek lze tisknout ve čtyřech formátech, přičemž lze podla 
druhu použité tiskárny nastavit některé parametry: 

1) GREYDUMP.S — stínovaná kopie malá 
- grafická rozteč řádku v n/72"“ (obrázek se tiskne položený 

na bok!) je určena adresou 65124 (původní hodnota n = 4) 

2) GREYDUMP.L —- stínovaná kopie velká | 
- totéž jako u předchozí varianty, ale plati adresa 65095 

(původní hodnota n = 6) 

3) SMALL DUMP — kopia malá baz -atributů 

4) LARGE DUMP — kopie velká bez atributů. 
- obrázek je otočený normálně, grafická rozteč se nastavuje 

na adrese 65156 s hodnota n = 8). Platí pro SMALL i 
LARGE DUMP. 

Volba grafické rozteče slouží k nastavení symetrie obrázku 
(nejlépe se testuje na kružnici nebo čtverci). Může nastat 
situace, že krok 1/72“ je pro nastavování linearity příliš hrubý. 
Většina tiskáren umí také nastavovat rozteč po n/216"“ (tady 3x 
jemněji). Pak je potřeba změnit v programu sekvenci ESC A n na 
sekvenci ESC 3 n — pro GREYDUMP.S a GREYDUMP.L příkazem 
POKE 65020,51; pro SMALL DUMP a LARGE DUMP příkazem 
POKE 65155,51 (pův. hodnoty 65). Pak příkaz POKE 65124,n nebude 
udávat počet 1/72". ale počet 11/216" pro grafickou. řádkovou 
roztač. 

Pro oba druhy GREYDUMP lze také měnit velikost levého okraje 
(na adrese 65024, nastaveno na .0) či horního okraje (na adrese 
64848, nastaveno na 5 řádků). SMALL a LARGE DUMP toto nastavení 
neumožňuje. 

Pro zájemce uvádím adresy tiskových p eos=em V programu 
ARTIST II 128: , 

GREYDUMP.S - 65108 
 GREYDUMP.L - 65079 
' SMALL DUMP — 65170 

| LARGE DUMP — 65238 

! Před kůždým Ciskén program provádí k A ako, reset tiskár- 
ny (ESC €). 
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Chyba v programu TASWORD SUPER CS 

V jedné z verzí Taswordu - Tasword Super (provádí kompresi 
dat) je drobná chyba - na začátku "help" stránky jsou "čínské" 
znaky. Je to způsobeno nesprávnou ukládací adresou na posledním 
řádku, díky tomu jsou první tři bajty v této stránce rovny 0 
místo 32. 

Náprava: nahrejte normálně program do počítače, v řídici 
stránce vyberte volbu "NÁVRAT DO BASICU...B“, na posledním (uklá- 
dacim) řádku (vátšinou 9999) Basicové části změňte adresu 54787 
na správný | údaj 54784. Pak provaďte | POKE 54784,32: 
POKE 54785,32: POKE 54786,32 a uložte opravený program na kazetu 
(skokem na poslední řádek Basicové čášti nebo volbou "NAHRÁT 
TW2-SUPER2...W" v řídící stránce). 

Chyba v SUPERCODE 3.5 

Va verzi SUPERCODE 3.5, kterou mám kg dispozici, je zajímavá 
chyba: na adresách 55639 a 55623 je hodnota 32 dec misto správné 
32 hex (50 dec). Diky tomu jsou chýbné dva podprogramy. Náprava: 
POKE 55639,50: POKE  55623,50. Po opravě vypadaji ony dva 
podprogramy takto: „ 

„ 129 RECEIVE RS 232 BYTE 
+ 

55637 CF RST 8 |. ě zá 
55638 1D DEFB 29 
55639 32 81 5C | LD (23681),A 
55642 C9 RET 

132 KEYBOARD INPUT 

55621 CF RST 8 : 
55622 1B DEFB 27 © 
55623 32 81 5C | LD (23681),A 
55626 C3 RET ; 

, 

Nabízíme nový grafický program IMAGE-ART !!! Pracuje 
Pomocí náhodně nakreslených bodů , čar a kroužků , 

které na principu Fraktalí / ZXM 11-12 "89 / vytváří 

nádherné abstrakce.Program má výnikající ovládání a 

s manuálem jej získáte za 10,- Kčs v redakci. 
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Utajené příkazy v novějších verzích.+2A/+3 
(EZB CI MC MBT PSU 09 JON NC EZ MSK KK COCK CC CMYK OK U M JM OC ZS NÍ ESS XR) CW R DC SU UK R SO S SN Z 

"V novějších verzích software v ROM u +2A a novějších +3 jsou 
přidány tři nové příkazy, aniž by se o tom manuál zmiňoval: 

= COPY EXP BRIGHT - nastaví pro stínovanou kopii obrazovky na 
tiskárnu všechny atributy mna BRIGHT 1 —- to odpovídá stínované 

kopii např. z ART STUDIA. COPY EXP totiž rozlišuje BRIGHT 0 

a BRIGHT 1, což je u většiny obrázků nevhodné; tisk je (u neupra- 

veného obrázku) příliš tmavý. 
- FORMAT LPRINT "A" -nastaví bit 6 systémové proměnné FLAGS2 

a tím přepne sériový kanál na port AUX. Ň . 

- FORMAT LPRINT *N"“ -vynuluje bit 6 systémové proměnné FLAGS2 
a tím přepne sériový kanál na port RS-232. 

Pro tuto verzi už tedy neplatí poznámka v manuálu, že port 
AUX nemá softwarovou podporu a že je jeho obsluha ponechána na 

uživateli. Oba porty jsou nyní rovnocenné  (baudová frekvence se 

ale nastavuje příkazem FORMAT LINE pro oba společně). Port AUX 

sloužil u starších verzí k' obsluze přídavné klávesnice (keypad). 

Vestavěný test hardware +2A/+3 
BAIE AE XIMETA CEC KAI M SCSI MCX KSL ZK 

.*- 

ROM počítače Spectrum +2A/+3 obsahuje komplexní test ROM, 
RAM, klávesnice,, joysticků, mgf, portu tiskárny, disku apod. 
Testy nejdou nijak do hloubky, ale pro základní informace o stavu 
počítače (např. pří koupi) postačí.. 

Stiskněte a držte tlačítko [RESET] a přitom stiskněte a pus- 
Čte klávesu (BREAK]. Objeví se známý test k nastavení televize. 
Nyní stiskněte současně O A Z ML P a test se spustí. Postupujte 
podle instrukcí na obrazovce. Na konci se objeví výsledek testu. 
Test RS-232 vyžaduje propojení zdířek RS-232 a AUX. Pro test dis- 
ku si připravte prázdnou disketu ©a na vyzvání ji zasuňte do 
mechaniky (pozor - test maže data na disketě - formátuje stopy!). 

Pokud při televizním testu místo šesti zminěných kláves 
stisknete současně E U A, spustíte test magnetofonu. Na první 
pohled se nic neděje; musíte pustit magnetofon a uvidite. 

Stisknete-li při TV testů současně B a V, provede se reset. 

Petr Veselý 

Předcházející čtyři stránky pro Vás připravíl ing. Petr Veselý, 
který v současné době pracuje na vydávání Zpravodaje pro uživa- 
tele počítačů Sinclair /resp. Amstrad/ ZX Spectrum +3. Pokud má- 
te o tuto emk zájem, pište na adresu: ing. Petr Vese- 
lý, Rybářská 3, 60300 BRNO, telefon 330 186. . 



P.C.G. Spectrum Software 
Utilities and programming tools for your Spectrum, available from P.C.G. 

Tasword Plus Three 
The Professional Word Processor 
Specially designed for the m +3, this is the ONLY 

processor Spectrum word r which a spell-checker is 

available. Besides all the usual word processing features, 

Tasword also supports data merging. Tasword text files can be 

converted for use with our own WordMaster word processor. 

Plus 3 only £18.95 
With Tas-Spol £0.95 

Tas-Spell 
The Spell Checker 
For use with Tasword Plus Three, with a 70000 word 

dictionary and the facility to create your own user-dictionaries 

of specialised words and names. Tas-Spell can also find 
anagrams of words and find words where some letters are not 

known- useful for crossword addicts! 

Plus 3 only £18.95 

Tas-Sign © 
The Sign Maker : 
For ucing signs, notices and banners, Tas-Sign can 
characters at any size up to the full width of your printer. 
distinctive lettering styles are supplied. Sideways printing be 
supported for very long banners. j “ 

+2/128k | 7 £16.95 
Plus 3 , £18.95 

TasČalc 
The Spreadsheet 
A ve | opreadsheet suitable for financial applications ry 
from household bud to sales analysis. TasCalc has 64k 
data capacity in p of 157 rows by 52 columns. Versatile 

inting options allow you to uce professional reports. 
s even a graph facility for the construction cf bar charts. 

+2/128k £16.95 

Plus 3 + 818.95 

Masterfile Plus Three 
The Database 

This m (s based on the hizh'v acc'aimed Masterfile 8000 

for the Amstrad PCW, now also available on IBM PC 
computers. Masterfile's features inciude: 62k. file capacity - 

storage for up to 1000 names and addresses; up to 60 fields per 

record: variable length fields up to 254 characters long; user “ 

definabie displays and a virtual 96 column ecreen with 

sideways scrolling. Masterfile is totally menu-driven for esse cf 

use, and fully machine-coded for speed. Definitely one of tie 
best +3 programs available! 
Plus 3 only 4825.95 

P 

VIDI-ZX 
Video Digitiser 
The VIDI-ZX is a frame grabbing video digitiser compatible 

with 48k, 128k +2 and The interface connects 

directly into the with software supplied on cassette. 

The control software can easily be backed up to disk. 

Images from r vwideo-recorder or camera can now be 

digitised intó SCREENS. Graphics produced with 

-ZX can be used in your own software or modified in an 

art package - they can also be used with PCG“s DTP programs. 

VIDI-ZX can digitise over 10 frames per second from a 
VIDEO-OUT source via a standard cable. 

VDFZX £33.95 

Plus D 
The interface 

" The Plus D is a disk and r interface from Miles Gordon 

Technology forfhe 48k/128k/+2 Spectrums. The disk drive is a 

double-sided 3.5" unit with 760k ca „3.5“ Disks are half 

the price and store twice as much as disko for the Plus 3! 

The Plus D also has a SNAPSHOT button for making backups of 

ur programs onto disk. A single 3,5" disk can hold over a 

snapshots which can subseguently be lozded in seconds. 

The Plus D is fully compatible with our DTP Pack and allows a 
parállel printer to be connected to the Spectrum. 

MGT's new SAM computer is com e with the Plus D, so 

, its use lan't limited to the Spectrum! Definitely the best add-on 

disk unit for the Spectrum, and highly recommended. 

* Buy the Plus D from POG and we throw In a FREE parallel 

printer cable (norma lly £8.95)! 

Plus D v £59.95 
Plus D and Disk Drive £159.95 

. Disks 
Plus 3and Plus D disks 

, 3" Disks for the Plus 3 are Maxell or Amsoft brand. 

3.5“ Disks for the Plus D and other systems are unbranded k 

guaranteed - If any fail to format simply return them for 

replacement. 

£2.95 
£1.25 

J* dísks 
4.5" císks 

6 For more Information 
on any Item In our lists 

phone PCG 
or write 

sending a lorge S.A.E. * 

Ko 4 How To Order Software 
Send fut details of your Spectrum system, including precise detail of disk 

drives, Interfaces and printer Fileriacot 

If vou have other Spectrum systorns we moy be able to suppiy versions for
 each system. Please phone 

FREE Alr Mail delivery Inside Europe on orders over £20.00. Orders less than £20.00 please odd £1.00 

Outside Europe: orders less ihan £20.00 odd £2.50. More than £20.00 add £1.50. More than £50.00 - camoage free. 

PCG,61 School Street, Barrow-in-Furness, Cumbria, LA14 1EW 

Tel: 0229 36957 
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P.C.G. Spectrum Software 
Utilities arňd programming tools for your Spectrum, available from P.C.G. 

WordMaster 
The Word Processor 
Z files 
to be in simultaneously, and can print graphics 
alongside your ke Pius 2 vadne pec nan. olo o 
converter program for Tasword+3 text files. 
Microdiive/TR-Befa/Swn/OPUS £11.90* 

 Disciple/Plus D £13.40 
„Ps3 £14.40 

Headliner 
The Designer 
This je-an exáension to WordMaster. R allows 
create andi from within the WP itselí, iz 
giant size fonts to create headlines and titles. 

Microdinve/TR-Bata/Swi/OPUS | £8.95* 
 Disciole/Půs D €10 45 

o PR S $11.45 
i PSE RE 0 

The Desk Top Publisher no vzat pění! 

(* Typeliner- loads into WordMaster to add multi-column 
ee 

P compatible printers 
pao sd ones m besiv úrad or 

| Merochva/m Beta/oun/OPUS STá95 E 
Lt nky £18.45 Disciple/Pias D 18. 

Pks 3- P čna udá val £19.45 bs 

DIP Pack É 
Word Master, Headliner © Tielíker 
C ali three of the above this is an essential 
pu "re interested In the most from your 
printer. versions are supplied on one disk. For more 
details cf army of these programs contact PCC. 
porno v ozana py dy £35.95+ 
Po ení D £37.45 

£38.45 

HiSoft C 
The $k of the Future 

re serious about mming, then C is the lz to 
lir noane Bosne now tuše C instzad of o utlaé - 

me are to develop and debug, and the object 
iren fast. HiSoft C is an E ommgiler besed 

on the KAR standard, ideal for educational purposes. The Plus 
3 version allows access to the ROM floating point routine. 

Microdrive £25.00* 
Plus 3 £29.00 

ka. 

FroTekoo m jel - r the Spectrum +3 

De vpac 4 
Machine-Code Assembler, Editor © Debugger 
The very best machine-code development system available for 
the We used this to dem = (om 
fe Spactum We umed (hi lo devon 

) and the debugger sits in the RAM disk 
n Z ra sí nom pen 

£15.95+ 

rn HH 
Plus 3 £19.95 

HiSoft Pascal 
Fast, Standard Compiler 

Hm dal lay atd Rott pok 
Plus 3 tb : acozss filing nů A sto-disk 

Microcírive ? £25.00* 
Opus Discovery £29.95 
Disciple £29.95 
Přus 3 £35.00 

HiSoft Basic . 54 
: cep Basic Into Fast Machine-Code 

- write the HiSoft Basic 
šk cemu 00 06 150 times faster? It handies almost all cí 
one Inctuding the floating functions. zem 

30k/40k to be iled. The Plus 3 verslon Sacě Jenchohé 
supporting disk file-handling. 
Microdrive £24.95* 
Opus Discovery £24.95* 
Discipile £29.95 
Plus 3 £28.95 

CP/M Plus 
For the Spectrum +3 
CP/M is an industry standard operat system, allowing 
O 708 © RIA Vf boslnemě zodl. LDEp 00k věra dm „a 
Plus 3, including ams written for the Amstrad and 
CPC machines. CP/M Plus comes with extersive document- 
stion and Moford a PC Basic that runs 
Sevaal tkonts Sasbár teda Spectrom Basle: 

Plus 3 a 05. 

CP/M Plus 8 Software 

e used 

piko prná S hozena Male ns /M,t 
by mary kt o gar itseift Nevado COBOL and Nevada 

; PORWOAN se stándaná) oosapilíne klan das: čaainy Ueno 
languages. jd k vě 2 
CP/M Plus A CP/M Software £59.95 
CP/M Software Seporately 549.95 

„PCG,61 School Street, Barrow-in-Furness, Cumbria, LA14, 1Ew | 
"Par , vok 

v s Tel: 0229 36957 dc k“ 



« Návody a mapy ku hrám, krátke 
pr E Be moon stat rvbj“ POKCE, 

na jnou programau, 
hardware, software 

ro JE (aiiláli) 
" 

teraz si můžte predplatiť libovolné z prvých 6 čísiei 
unu pošlete na našu adresu jev kerý r | 

ktoré si ho číslo stojí 10 is 123 k predplácate. Jedno ) Kčs. 
tb: | „+ bt i 5 4 jb 1 

'FIFO klub, pošt.priečinok 120, 960 01 ZUOLEN 
, 5 (27 > 

JOYSTICK 3 
PRO S1IAMSKA 
DVOJČATA 

/pokračování s minulého čísla/ 

Ten se zpravidla domnívá, že hra je špatná a zahodí ji. Použití 
obvodu PTL, který není typu IS a dalšího a obřím odběrem je v dneš- 
ní době ábvodu 7441S244 nebo ekvivalentu ze SSSR a podobných již 
zastaralé. 

Kapitolou samou pro sebe jsou hry pro 2 hráče. Ani jeden z 
u nás prodávaných 3 typů styků neumožnuje součadný "provoz obou 
Joysticků podle normy např. Sinclair Interface 2. Naštěstí se tyto 
sty dají na ztádýtšácby 8 bydekn dvou joysticků upravit. Mnohdy je 
to však krkolomné řešení, např. a interface VD Dipra, kde je ko- 
nektor pro počítač tak Ee že na něm chybí důležité signály a 
musí se vyměnit za delší /což je lahůdka, obvykle se zničí již tak 
nekvalitní spojové plošky na cuprexitu/. 

Ání zahraniční interface sl. nelámou hlavu se současným provo- 
zem obou joysticků - přitom je tolik her pro 2 hráče, resp. 1 hry 
pro 1 hráče, vyžadující ovládání dvěza joysticky. Pak třeba inter- 

„ face dk fronics sice umožnuje současný provoz dvou joysticků, ale 
na adresách 31 a 32/1/. 31 odpovídá normě Kempston, ale co 32? 
Přitom nejvíce používaná norma pro 2 joysticky je Sinclair, víz 
Sinclair Interface 2. Naštěstí se dá dk Pronics rovněž upravít na 
současný provoz dvou joysticků podle normy Sinclair. 

< (pro ZXM píše -rex-; pokračování příště/ 

Dl DCK ' 

© 
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© ing. Michal Cílek, Vavřeno- 
va +168, 14200 PRAHA 4 - Bra- 
ník: shání 100% fungující 
ZX 80, nebo alespon kryt s 
klávesnicí /ZX 80/. 
e Josef pel Špičák 125, 
38101 ČESKÝ KRUMLOV: -shání |- 
úplnou dokumentaci k Beta- c 
disku, kopírovací program z- 

f na microdrivy a kopírova- 
cí program z mgf na diskezy. 
Dále shání i, cartridge kaze- 
ty do microdrivů. Prodá ZI 
Interface 1.+ dva microdrivy .. 
+ 2 'kascartridgí."5251 box 
© Jan Kubeš, Bolina 71, 25764. 
ZDISLAVICE: shání program Hl- 
Soft Basic; program Digitální“ 
osciloskop -s pseudonáhodným“ 
vzorkováním -:včetně. schéme 
zapojení /bez použití IO WSH/: 
I jednotlivě, *p:s:s "730 77eý1 44 
© ing. Stanislav. Vlk,/ Rudé“ 3%; 
armády 504, 34401 DOMAŽLICE: . 
shání popis k Skyline Basic 5: 
a programu Specdrum sw- 
© Petr Frocházka, 76872 CHVAL- 
Tov 98: shání kopífovací pro- 
(gram LEC Copy. Por 
© Josef dě Špičák 125, 
38101 ČESKÝ KRUMICV: shání. 
programy Dict 8CkB, y2 Basic 
vers. 2.0, Copy ILC+,' Dlaea I, 
CP/M pro ZI Spectrum 80 kB. 
© Eugen H. Becz, Perečinská 12 
06601 HUMENNÉ: shání schéma 
interface k ZIS pro připojení 
a ovládání Minigrafu A 0507. 
Dále shání programy na tis- 
kárnu BD-100. 
© MS-CID, Petr Mihula, Jurko- 
vičova 9, 63800 BRNO:. shání 
program Spectrum DfP od firmy 
PCG, popř. 1 upozornění apod. 
© ZX magazín je volný | Nabízí- 
me čtenářům, na které se dří- 
ve nedostalo, možnost objednat 
si ZXM. Pište na naší adresu: 
ZX magazín, David Hertl, Bože- 
ny Němcové 127, 43923 LENEŠICE 
přá jím 1 některá starší vy- 
dání. | ' 

. ! 

Opět informace a postřehy z Vašich 
doplsů a z doplsů zahraničních f1- 
rem, které nám došly. Fertokrát 
s uzávěrkou 25. února 1990. -- 
„Děkujeme za všechna stále ještě 
docházející přání všeho najlepšího 
w roce 1990, -- Podle informací od 
ing. Drexlera se už k nám tiskárny 
ani disketové jednotky Atari nedo- 
váží, Ani JZD Český ráj zřejmě ne- 
budej bět moduly pro ZXIS, o 
"kterých jeme několikrát psali. -- 
Na Slovensku začal vycházet časo- 
"pie Pifo, "informace o něm již pří- 
POE klaoní noviny £t další listy 
 :w.ČSSR.:-- Majitelé OL, pokud ráte 
„zájem o informace a vydávání ma- 
„gasínu, ozvěte se na adresu: ing. 

, Michal Cílek, ertsoft, Vavřeno- 

-„Přijímáme jakékoliv články od na- 
„šich čtenářů, zejméne o problema- 
tice 80 kB ZIS a o problematice 
dísketových jednotek /v prekté: = 
Petr o;Mihula osa „jže v 
Prase v prodejně 6C2. ZO Svazarmu 
fMartinská ul./ mají jíž: k dostání 
počítač SAM 256 Coupe. Navštívili 
jsme tuto prodejnu 22. února, a 
dozvěděli jsme se, že tyto počíta- 
če zatím nemají, ale očekávají je 
během dubna a května. Čéna sa 
standardní počítač je 150 GB libr.-. 
K této problematice se ještě vrá- 
tíme. -= Zatím nashledanou, 
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Coupé britské firmy konán PŘÍLIŠ věky ohlas nemktdatí Jeož ja: :c: 

MA za bravgi Basxns zázaů Má 

článek o'počítatí SAM 256: 
L W 

jcož je 

. 

pro nás překvapení .- soudili jemě, že © Opat NÝ KO ftač bude nám JEee08a mnohem větší zájem/, zato pozornost věnovala firma VG 
V redakci ted máme několik prospektů na tento počítač, které: Vám rádi zapůjčíme /napište sí a přilošžtě známky 2,- Kčs na odpověd/ 

na kratší dobu. Káme 1 přesné informace o ceně SAMa a jeho dalších částí. Firma KGT nám Ee pování Jejích rájnů v Českoslo- 
a vensku, tedy včetně EEootJE očít 

Jsme dostalí 1 patřičný cení 
e SAM a jeho vybavení. K tomu 

a již zmíněné prospekty. Zatím jsme | 
s firmou v jednání, takže nevíme, zda se nám skutečně podaří ono. 
zastupitelství v Lenešicích vybudovat. Bylo to určitě zajímavé. 

Exo pořádek zde uvádíme cenové relace počítače SAM v anglickch 
librách:- s o o o 

ží v SAM. Coupé s 4%% £- 1 S 
SAM Coupé + 1 disk. jednot 

Disketová jednotka da 

256kB přídavná pamět.. <-444 1334.74 
sralelni/séráový interface, „, -26.04 
abel MIDI ,..- POR 5 x ky 30 

základní manuál- „,.;:5;4g „508 B8495 
/zkratkou Y.A.?P se rozumí pří ty; u nás by se údajně měl počítač prod oů 
za 150 GBP/ ši ša doly sd oh a 

Šenomn upřesnění - v den, 
má anglická libra /GBP/ podle 
jedinečný kurs -. 74,26 Kčs. U 
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„41 78,22 

; „ 
či % "+i 9 k SA 
kdy. zento článek 

važte samri,-co0 aálí: 

+ W W? tk v FEAR per eb yn C his vy 

zákl.cena  V,A.T výsledná cena 

k E 147,78 | 22.17 160.05 GBP ** 
a 

SAM Coupé + 2 dísk. jednotky., 
217.30 | 32.6013'249.50 GBP- 286.83 

du sd, 
Jánek pí vují a píší 

kursovníhojJístku SBŮS skutečně Paní 
©- Na závěr tedý' jen hrubý En 
„0 tače:;SAM AE iikroprocesor Ž80B 

: 8 taktem 6 MHzs; Rízení = uživatel- 
ský; obvod Fujitsu: C-3000UH Baslo." 
ROM 52kB; obsahující! SAM Basic, řadič 

“ dlsketové: 'jednotky;s BIOS. RAM 256- 
kB,: rozšířitelná, na 512 kB na des- 
ce /256x4, 100 ns DRAM/. Zvuk = 
syntetizer Philips SAA 1099: 6 ka- 
nálů, 8 oktáv, stereo, amplitudové 
a obalové řízení. Grafika: Philips 
SAA 20CO Video:Chip. Asic slouží 
jako grafický procesor a nabízí 4 
mody3' 1 = 32x24 znaků /znakových 
buněk/ na obrazovce,. každý znak s 
možností: 2 barevy výběr 16 barev z 
643 atributy jsou korpatibílrí se 
2X5$ 2- Per jgksac H, ale 832x192 
znaky, každý s možností dvou barev, 
výběr 16 barev £0, 644 „ce 

/pokračování na další straně/ km 

BA 



“ ský PPK E Pás ÚŘ, PR 
3 - 80-sloupcový textový Seplo s“ 512x192 bodů /pixelů/ na obra- 
Zovce; každý znak má možnost 4 barev, výběr je 4 ba ze 64; 

- 256x192: bodů. grafické obrazovky; pro každý bod možnost čtyř « 
rev, výběr 16 barev z 64. Ve'všech režimech mohou být barvy pří 

přerušení redeřinověný“ Jako použít celou paletu barev, 
SAK Basic - napsán speciálně pro SAK,'autorem je dr. Andy Wright 

e také autorem Betabasicu/. Jazyk umožnuje procedury, cykly DO- 
PIL. podmírky WHILE, vkládání úseků ve strojovém kodu, jsou de- 

finovány nové grafické příkazy. Interface =, UHF /televizní kanál 
39/, tvorbá'barev video, digitální a lineární RGB, joystick podle 
standardu Atari./možnost dvou joysticků/, myš, světelné pero, svě- 
telná puška, kašety ek se Spacerm, SED VY Sbap KIDI 
/KIDI přes softwérový klíč/, počítačová sít, RS232 a paralelní 
tiskárna es propojením přes kabel Smart. Disketové mechaniky - žád- 
ná, jedna nebo dvě odnimatelné a interně připojené 3,5" ultra 
tenké jednotky Citizen, 780 kB. Klávesnice - 71 pohyblivých kláves 
membránového typu včetně 10 funkčních, am dně « “ 
Podrobné cenové relace zašleme na požádáhí - přiložte dvě korunové 
znárky a adresujte na: ZX magazín, David Herti, E.Kěmcové 127, 
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Áo M00 “ u“ Fév v i Ni 6 92 KO M 4 dra 4 BTS A448 s v " , > 

EA bh 

řed rokem jsme uveřejnílí v našem 
"Časopisu adresu opravny, která Vám 

("gajístí opravu vaších ení 
(Jedná se o opravnu: KOVOSLUŽBA, © 
-Panská 4, Černá růže, PRAHA 1, tel. 

"224 602. Přinášíme několík informa- 
„ £čÍ pro vás, pokud. budete mít pro- 
„+ blémy s rozbítým počítačem.: ;- 

- Pakže > opravují zde počítače Sán- 
clair /48/+,Delta,Didaktik/ a po- 
čítače Atari. Pokud budete mít po- 

© čítač koupený v naší obchodní síti 
Lf1 TUZEX/ opravu budete platit v 

: 'ikorunách. Pokud ovšer máte počítač 
O8G vomeooig*m2e 4Bguo. "U zakoupený v zahraničí, budete sou- 

částky platit Past latit w korunách. Jde-11 o po- 
čítač, sakoupený v naší obchodní síti, musíte také předložit zá- 
ruční list. /í POKR Maprnavýní se asi bude jednat o opravu 
klávesníce -> tak např. výměna folie v *gumáku" zakoupeném v za- 
hrenfví gde stojí 31,50 TK za folii a asl tak přibližně 125 Kčs 
za prácís;v“ RO. př MSL VÁ : 
Uvádíme vám zde několik cen součástek [tpEt/: 
Folie /klávesnice/ pro "gumáka" - 31,50 TK; matrice gumové klá- 
vesnice pro "gumáka" - 81 IK; horní skřín pro "gumáka" - 31,50 TK; 
spodní skřín pro "gumáka" - 51,50 TK; horní skřín pro "+" - 270 
TK; spodní skříh pro "+" —- 63 TK; plech /klávesnice/ pro "gumá- 
ka? - 26,50 PK; matrice /klávesnice/ pro "+" - 27 TK; noha pro 
"48 - 3 PK; krycí plech k microdrive - 25,50 TK; kladka pohoňu 
mlcrodrivé -> 3 TK; K aphěě = 40,50 TK; ZI Interface 1 - vrch- 
ní kryt -> 21 IK; kabel k = 15 TE; kabel k mef — 15 TK; pří- 
posha 2X If 1 a microdrive - 59 TK; spínač RESE? - 13,50 TK; sí- 
ový napaječ - 216 TK. : s ÚŠou | 

/pro ZX magazín napsal -1as-/ 
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